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Обща цел на конференцията:

Да обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за ре-
формиране на образованието: неговото хуманистично измерение, 
но и разкриване на интердисциплинарната и мултифункционалната 
същност на предлаганите методологии, програми, курсове. 

Специфични цели на конференцията:

1.  Да очертае теоретичните рамки и най-новите емпирични из-
следвания в конкретна област на академичното съдържание, 
преподавателски опит, методики на обучение, програми и компе-
тентности по: управление – лидерство – човешки капитал - пред-
приемачество - икономика – бизнес; 

2.  Да отрази бързо развиващите се дигитални трансформации в 
процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанцион-
но (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставя-
щи на преоценка използваните форми, подходи и възможности за 
ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за 
превръщане на идеите в успешни образователни проекти в рела-
ции: академични ценности – трансфериране на знания във вирту-
ална среда – конкретен опит и мотивация за личностно развитие, 
двустранна ангажираност в условията на специфично виртуално 
възприемане. 

Очаквани резултати от конференцията:

1.  Дискусията за иновативните практики, подходи и методи в 
университетите ще спомогне за интегриране и споделяне на 
компетенциите, разширяващи възможностите и ролята им на 
глобални преподаватели, насочени както към дигитализиране на 
учебните програми, така и към привеждане на академичното им 
съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие 
на Образование 21-ви век;

2.  Обобщаване на приложими предложения за нови измерения в пре-
подаването, ученето и лидерските практики на университетите, 
съдействащи и за развитието на националните образователни 
политики;

3.  Възможности за публикуване в издание от поредицата „Лидер-
ство, общество, стратегически, визии“ (Серия 2022 (2)/Leadership, 
Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2022 (2) – 
LSSVS. LSSVS предоставя форум за научни изследвания в облас-
тта на администрацията и управлението, различни аспекти от 
бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обще-
ството.

Почетен съвет
1.  Проф. Пламен Дойнов, д.н. 

Ректор и член на Председателския 
съвет и на Настоятелството на 
Нов български университет 

2.  Проф. д-р Веселин Методиев 
Председател на Председателския 
съвет и на Настоятелството на 
НБУ

3.  Д-р Георги Текев 
Изпълнителен директор и член на 
Председателския съвет и на На-
стоятелството на НБУ

4.  Проф. Антони Славински 
член на Настоятелството на НБУ

5.  Проф. д-р Пламен Бочков 
член на Председателския съвет и 
на Настоятелството на НБУ

6.  Проф. Сергей Игнатов, д.н. 
член на Настоятелството на НБУ

7.  Проф. д-р Людмил Георгиев 
член на Председателския съвет и 
на Настоятелството на НБУ

Honorary Council
1.  Prof. D.Sc. Plamen Doynov 

Rector and Member of the Council of 
Presidents and of the Board of Trustees 
of New Bulgarian University 

2.  Prof. Vesselin Metodiev, Ph.D. 
President of the Council of Presidents 
and of the Board of Trustees of NBU

3.  George Tekev, Ph.D. 
Executive Director and Member of the 
Council of Presidents and the Board of 
Trustees of NBU

4.  Prof. Antoni Slavinski – Member of the 
Board of Trustees of NBU

5.  Prof. Plamen Bochkov, Ph.D. – Member 
of the Council of Presidents and of the 
Board of Trustees of NBU

6.  Prof. D.Sc. Sergei Ignatov – Member of 
the Board of Trustees of NBU

7.  Prof. Ljudmil Georgiev, Ph.D. – Member 
of the Council of Presidents and of the 
Board of Trustees of NBU

Научен и организационен 
комитет
Председател: 
Доц. д-р Димитър Панайотов 
ръководител на секция „Бизнес адми-
нистрация“

Членове: 
Доц. д-р Кристиян Хаджиев
Доц. д-р Ирена Николова
Доц. д-р инж. Кирил Радев
Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева
Гл. ас. д-р Александър Пожарлиев 

Технически секретар: 
Инж. Катя Попова 

Scientific and Organising 
Committee
Chairman: 
Assoc. Prof. Dimitar Panayotov, Ph. D. – 
Head of Section “Business administration”

Members: 
Assoc. Prof. Kristian Hadjiev, Ph. D.  
Assoc. Prof. Irena Nikolova, Ph. D.  
Assoc. Prof. Kiril Radev, Ph. D., Engr.
Ch. Assist. Prof. Juliana Hadjitchoneva, 
Ph. D. 
Ch. Assist. Prof. Alexander Pojarliev,Ph. D. 

Technical assistant:  
Katia Popova, Engr. 

С подкрепата на 

РАМКОВА ПРОГРАМА

9.15 – 10.00 Пристигане, регистрация и настаняване на 
участниците

10.00 – 12.30 Пленарна сесия (Аула)

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 16.00
Секция 1 (Аула)
Секция 2 (зала 310, корпус 1)
Секция 3 (зала 409, корпус 1)

16.00 – 16.15 Кафе-пауза

16.15 – 17.45
Секция 1 (Аула)
Секция 2 (зала 310, корпус 1)
Секция 3 (зала 409, корпус 1)

18.00 Коктейл

НБУ – УНИВЕРСИТЕТ НА ПРОМЯНАТА



ДЕТАЙЛНА ПРОГРАМА

9.15 – 10.00 Пристигане, регистрация и настаняване на участниците

Пленарна сесия

10.00 – 10.10 Приветствие от проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор на НБУ

10.10 – 10.25 Приветствие от проф. д-р Веселин Методиев – Председател 
на Настоятелството на НБУ

10.25 – 10.35 Доц. д-р Кристиян Хаджиев – Ръководител на Департамент 
„Администрация и управление“

10.35 – 10.40 Приветствени слова от проф. Мария Габриела Балдарели – 
University of Bologna, Италия, и проф. Юри Дяченко – Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University

18.00 Коктейл

10.40 – 10.50 Доц. д-р Димитър Панайотов – Научен ръководител на 
конференцията: Промяната – реалности, предизвикателства и 
възможности

10.50 – 12.30 Проф. д-р Людмил Георгиев: Академични ценности и 
дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в 
образованието
Проф. Мони Алмалех, д.н.: Образователна система, общество и 
предизвикателствата пред университетския преподавател
Проф. д-р Боян Дуранкев: Мисия, стандарти и лидерство на 
държавата във висшето образование
Проф. д-р Галина Куртева: Ефективно обучение в дигитална 
среда – предпоставки и проблеми
Проф. Мария Габриела Балдарели, проф. Мара дел Балдо: 
Pandemic and changes in accounting education: theory and practice in 
Italy (online)

12.30 – 13.30 Обяд

Секция 2 Модератор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

13.30 – 16.00 доц. д-р Ирена Емилова: Нови форми на преподаване в 
контекста на академичните ценности и дигиталното бъдеще

16.15 – 17.45 гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов: Културна трансформация на 
академични ценности в образованието
доц. д-р Соня Алексиева: Комуникационни умения за 
трансфериране на знания във виртуална среда – проблеми и 
възможни решения
гл. ас. д-р Александър Пожарлиев: Повишаване на стойността 
на управленското обучение чрез фокусиране върху развитие на 
лидерството
гл. ас. д-р Теодора Ризова: Университетът и неговите 
ценности в съвременния свят
доц. д-р Елена Благоева: Какво след ковид? – Нагласи на 
студентите (по примера на студентите в НБУ)
гл. ас. д-р Виктор Аврамов: Демографски фактори и 
образование в 21 век
доц. д-р Евгения Тополска: Проучване на ценностни ориентации 
на студенти магистри относно управление на училищното 
образование
докторант Кристина Стоянова: Академична ценност 
на мобилността по програма Еразъм + за индивидуалните 
участници и за висшите учебни заведения
докторант Боряна Маринова: Скоростната дигитална 
трансформация във висшето образование – новите тенденции в 
условията на Ковид кризата
проф. Борислав Борисов, д.н.: Дигитализацията като средство 
за минимизиране на негативните последици от COVID-19 в 
работата на администрацията
Галя Петрова: Иновативни стратегии за интеграция на 
образование, наука и изкуство в областта на природните науки
докторант Аделина Савова: Дигитални възможности за 
образование и нови стандарти при екологичните туристически 
пътувания

Секция 1 Модератор: доц. д-р инж. Кирил Радев и доц. д-р Ирена 
Николова

13.30 – 16.00 проф. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров: 
Ангажирането на стейкхолдърите (Stakeholder Engagement) 
неразделна част от академичната теория и практика

16.15 – 17.45 проф. д-р Димитър Николов и гл. ас. д-р Екатерина 
Цветанова, Устойчиво управление на агробизнеса и зелената 
икономика (Нов проект за трансформация)
доц. д-р инж. Кирил Радев: Мениджмънт 5.0 – бизнес 
интелигентност и трансформация на знанията
доц. д-р Ирена Николова: Бъдещето на висшето образование 
след дигиталната трансформация
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов: Мотивация, 
интердисциплинарност и гъвкавост – три стълба при управление 
на знанието като подход в образованието по мениджмънт в 
„безконтактната“ епоха
доц. д-р Надя Маринова: Експресен анализ на проект на етапа 
на предварителна оценка
доц. д-р Ренета Димитрова: Финансовата грамотност - 
фактор за успешна банкова дигитализация
гл. ас. д-р Емил Калчев: Ключови теоретични аспекти на 
финансовата грамотност
гл. ас. д-р Екатерина Цветанова: Микрокредитите в 
образованието - инструмент за осигуряване на бизнес 
устойчивост
доц. д-р Надежда Димова: Особености на обучението по 
маркетинг в условията на дигитализация и COVID-19
гл. ас. д-р Росица Накова: Маркетинговото значение на 
опаковката
доц. д-р Станислава Георгиева: Оценка на стоково-
материалните запаси - проблеми и решения
гл. ас. д-р Пламен Илиев: Дигитализация в счетоводството и 
контрола
гл. ас. д-р Надя Георгиева: Дигитализацията в 
застрахователния сектор - нужда от законодателни промени
докторант Камелия Карадочева: Съвременен маркетинг в 
туристическия бранш чрез модела „Канава на бизнеса“

Секция 3 Модератор: гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

13.30 – 16.00 Prof. Dr. Yuriy Dyachenko, Assoc. Prof. Dr. Oleksandra Humenna: 
What kind of education would support innovations? (online)

16.15 – 17.45 проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Евелина 
Парашкевова: Нагласи към дигиталната трансформация на 
обучението по икономика и администрация и управление
доц. д-р Константин Коларов, доц. д-р Даниел Павлов, гл. ас. 
д-р Юлиана Хаджичонева: Иновации и нови предизвикателства 
пред образованието по предприемачество в университетите
доц. д-р Антони Гълъбов: Дигитална политика. Модел за 
структуриране на съдържание и методи на преподаване в една 
нова Магистърска програма на Нов български университет
доц. д-р Венцислав Джамбазов: Процесен подход към учебните 
материали
гл. ас. д-р Христо Чукурлиев: Новата-стара мисия на 
университетите. Дигитална срещу текстуална реалност
доц. д-р Христо Сирашки:  Продължаващо обучение в 
условията на пандемия
доц. д-р Кристиян Хаджиев: Управление на знанията във 
виртуалните екипи- инструменти и процеси
доц. д-р Едуард Маринов: За някои от ползите от отворения 
достъп до научни публикации (дискусия)
доц. д-р Едуард Маринов, гл. ас. д-р Елена Александрова: 
Игровизация в обучението по бизнес и предприемачество – 
теория и приложения
д-р Апостол Мушмов: Геймификация във висшето образование, 
обосновка, цели и тенденции
гл. ас. д-р Ваня Хаджиева: Дигитално дипломиране – новото 
Ковид предизвикателство
гл. ас. д-р Мария Иванова: Пътят към ефективно 
университетско преподаване (размисли за 2021 г.)
гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова: Трансдисциплинарността 
в Университета на 21 век. Щрихи от теорията на 
комплексността на Едгар Морен

16.00 – 16.15 Кафе-пауза

18.00 Коктейл

НБУ – УНИВЕРСИТЕТ НА ПРОМЯНАТАНБУ – УНИВЕРСИТЕТ НА ПРОМЯНАТА


